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CONCURS POPULAR DE POESIA
AL PRAT DE LLOBREGAT
Organitza
“A l’Est i a l’Oest”
EL PRAT, EL MEU LLOC AL MÓN
EL PRAT, EL MEU MÓN AL LLOC
EL MÓN, EL MEU LLOC AL PRAT
EL LLOC, EL MEU PRAT AL MÓN
EL PRAT, EL MEU LLOC AL NOM
Aquest concurs de poesia proposa partir del joc de paraules al que ens convida l’eslògan que ha “calat
fondu” al Prat de Llobregat, per a crear poesies d’estil lliure i de temàtica oberta. Aquesta consigna
vol convidar a pensar ens els nous significats que s’originen a partir de les diferents combinacions de
paraules. Per tant, no és necessari que les poesies que es presentin al concurs facin referència al Prat
del Llobregat.
BASES
· Aquest concurs el convoca el col·lectiu “A l’Est i a l’Oest”.
· En aquest concurs hi pot participar tothom, qualsevulla que sigui
la seva nacionalitat.
· No hi ha un mínim ni un màxim d’extensió.
· Estil lliure.
· La temàtica de les obres parteix de la frase “El Prat, el meu lloc
al món”.
· Les obres han de ser inèdites.
· Es podran presentar tantes obres com es cregui convenient.
· Les poesies es poden enviar:
- per correu electrònic a alestialoest@gmail.com
- per correu ordinari al Centre d’art Torre Muntadas: C/ Jaume Casanovas, 80 (08820) El Prat de Llobregat.
- o lliurar-les en mà al Centre d’art Torre Muntadas: C/ Jaume Casanovas, 80 (08820) El Prat de Llobregat, de dimarts a
dissabte, de 16h a 20.30h o els diumenges d’11h a 14 h.
· En el cas de lliurar-les en mà o enviar-les per correu ordinari, les
obres es presentaran dins d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi
ha de constar el nom del concurs (Concurs popular de poesia - A
l’est i a l’oest) i la identificació de l’autor (nom, cognoms, adreça,
població, telèfon, adreça electrònica).
· Els participants podran enviar els seus treballs fins al dia 6 de
novembre de 2015.
· El jurat estarà format per persones vinculades a la vida cultural
del Prat.

· El jurat triarà 5 obres.
· Les obres guanyadores formaran part del projecte sel·leccionat
a Unzip 2015, Arts Visuals del Prat de Llobregat i seran recitades
i comentades per un poeta de renom. A part, rebran un premi
sorpresa.
· El jurat queda facultat per desestimar qualsevol treball presentat
que no compleixi amb aquestes bases. El jurat queda facultat per
resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar referent al
concurs.
· Per a més informació es pot contactar amb l’adreça electrònica
anterior.
· El veredicte es publicarà a finals del mes de novembre. Els participants podran seguir la informació a la web http://www.unzip.
elprat.cat/.
· Termini: 6 de novembre de 2015.
· Lliurament: El veredicte es farà public a finals del mes de novembre. Els participants podran seguir la informació a la web
http://www.unzip.elprat.cat/.

A l’Est i a l’Oest és un projecte de Daniel Moreno i Caterina Almirall, sel·leccionat en la convocatòria
d’Arts Visuals del Prat, Unzip 2015, en la modalitat de Projecte deslocalitzat. Aquest projecte és un
viatge entre un lloc singular i la idea del lloc. És un viatge sense destí, el recorregut d’una distància
inexacta. És com voler arribar al Prat del Llobregat en un tren de mitja distància; sense parada al Prat.
És un viatge que ens obliga a dubtar de l’existència del Prat. Ens serveix d’excusa per passar per un
munt de capítols en els que, reunint referents, històries, anècdotes i fantasmes, el recorregut pren la
forma d’un relat. És un viatge en el que ens interessa no és arribar al Prat sinó estar de camí.
És un viatge que ens fa comprendre que el Prat del Llobregat és a l’est i a l’oest de Barcelona.
La Caterina Almirall i el Daniel Moreno Roldán són comissaria i artista visual respectivament, i treballen junts des de fa un temps en projectes d’art contemporani.

